
  

 

 
 

 

 

Pressmeddelande      2015-04-23 
 

Ateas affärer ger tillväxt inom produkt och funktion 
 
Atea växer kraftigt inom både privat och offentlig verksamhet. Omsättningen under första kvartalet 
blev 2 498 miljoner kronor och resultatet (EBITDA) 70,4 miljoner kronor, vilket är en ökning med 13 
procent jämfört med samma period förra året.  
 
– Våra kunder fortsätter att uppskatta vår leverans. Vi har ett starkt inflöde av nya affärer och det är roligt att se 
att det sker både i den traditionella affären och inom funktion, säger Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige. 
 
Flera nya affärer gör att hårdvaruförsäljningen under första kvartalet steg med 17 procent. Tillväxttakten är 
därmed fyra gånger högre än IDC:s branschprognos. Mjukvarusidan ökar med 9 procent och även 
funktionsaffärerna, som virtuellt datacenter, fjärrbackup och managerade klienter, växer stadigt. 
 
De senaste nyckeluppdragen är bland annat hos Konsumentverket som väljer Atea som leverantör av sin it-drift, 
Telenor avtalar om drift av digitala arbetsplatser och Stockholm stad anlitar Atea för inköp av telefoner och 
läsplattor. 
 
– Vi är väldigt stolta över att kunna leverera de it-lösningar som våra kunder anser är attraktiva för utveckling av 
affärer och digitala möjligheter. Vi ser att våra konsulter anlitas alltmer i samband med funktionsaffärer och 
förflyttning mot molnet, medan det sker en viss mattning vad det gäller traditionella konsultuppdrag. 
Förändringen ligger i linje med vår kompetenssatsning på våra konsulter och rekrytering av nya specialister, 
säger Carl-Johan Hultenheim. 
 
Omsättningen under första kvartalet ökar till 2 498 miljoner kronor, jämfört med motsvarande period förra året, 
2 268 miljoner kronor. Ateas resultat (EBITDA) stiger med 13 procent under första kvartalet till 70,4 miljoner 
kronor jämfört med 62,4 miljoner kronor förgående period.  
 
Starkt resultat för hela Ateakoncernen  
För Ateakoncernen ökade omsättningen med 10 procent till 6 498 miljoner norska kronor under det första 
kvartalet jämfört med samma period förra året. Resultatet (EBITDA) blev 202 miljoner norska kronor, vilket är 
en ökning med 12 procent jämfört med första kvartalet 2014.  

För mer information: 

 Kvartalsrapporten och presentationen atea.com/reports 

 Presskonferensen atea.com/webcast 

 Börsmeddelande atea.com/ose 

Kontakta: 
Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige AB, +46 46 16 33 32 carl-johan.hultenheim@atea.se 
Steinar Sønsteby, koncernchef Atea ASA, +47 930 55 655 steinar.sonsteby@atea.com 
 
 
Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, 
produkter och lösningar. I Sverige finns vi nära dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Kiruna i norr med 
ca 1 900 medarbetare. För mer information, www.atea.se. 
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